Pielęgnacja szpiców i psów ras pierwotnych
Najczęstszym zagadnieniem w temacie pielęgnacji psów wystawowych jest „jak
uzyskać niesamowitą, okazałą szatę”.
Kluczem do sukcesu poza prawidłowym żywieniem i zapewnieniem właściwych
warunków bytowych jest regularna dbałość o kondycję sierści. Aby wyglądała jak najlepiej
musi być systematycznie pielęgnowana i nawilżana, a także zabezpieczana przed szkodliwym
działaniem warunków atmosferycznych i czynników zewnętrznych. Tak zadbana szata na co
dzień pozwoli nam na uzyskanie optymalnego wyglądu w dniu wystawy.
Ważny jest dobór odpowiednich kosmetyków i dostosowanie intensywności pielęgnacji do
konkretnego osobnika. Jakość szaty u poszczególnych osobników danej rasy uzależniony jest
m.in. od wieku psa i okresu jego życia, np.. inna jest specyfika włosa szczenięcego, inna
dojrzałego włosa, a włos w okresie linienia oraz włos u suk w okresie ciąży i laktacji wymaga
szczególnej troski. Inny jest włos u psów trzymanych w warunkach grzewczych, a inny jeśli pies
żyje na świeżym powietrzu. Powszechne jest, że nawet wśród psów z jednego miotu, szata
różni się m.in. obfitością podszerstka, twardością i gęstością włosa, a także predyspozycją do
przesuszania. Szczególnie w przypadkach słabszej szaty, regularna i prawidłowo prowadzona
pielęgnacja znacznie ułatwi utrzymanie włosa w optymalnej kondycji.
Opieka nad szatą staje się ciężką pracą, gdy przez dłuższy czas zostawiona jest bez
kąpieli, a czesana jest tylko powierzchownie i na „brudno”. W efekcie podszerstek filcuje się i
nie pozwala nowej sierści na łatwy wzrost. Brudny, nie zabezpieczony włos staje się kruchy i
ulega zniszczeniu. Szczególnie u psów o dłuższcej szacie i jasnym umaszczeniu, miejsca
narażone na działanie moczu stają się bardziej suche, a sierść w tych miejscach się przebarwia.
Wiele ras w grupie V FCI posiada dwuwarstwową szatę. Charakteryzuje się ona
dłuższym i twardszym włosem okrywowym oraz gęstszym, miękkim podszyciem. Kąpiel psa i
suszenie specjalnie przystosowaną groomerską dmuchawą pozwala na regularne i delikatne
usuwanie martwego włosa. Pomaga to zapobiec dużemu nagłemu ubytkowi sierści. Wielu z
Was pewnie doświadczyło takiej sytuacji, kiedy po dłuższej przerwie postanowiliście wykąpać
swojego psa tuż przed wystawą, a on „jak na złość” po kąpieli zrzucił większą część swojego
podszerstka.
Temat okresowej wymiany szaty dotyczy również ras o krótkim włosie takich jak
Basenji czy Podenco z Ibizy. Na krótkiej sierści widać miejscowe przerzedzenia, a pies w tym
okresie nie prezentuje się atrakcyjnie.
Niezależnie czy pies ma krótką gładką szatę czy obfitą dwuwarstwową - regularne kąpanie jest
kluczem do utrzymania szaty w doskonałym stanie.
Złota zasada pielęgnacji szaty psa wystawowego to:
„ Zwycięską szatę kształtuje się przez cały rok, a nie w przeddzień wystawy.”
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